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“ละครโทรทศัน์” เป็นหนึ่งในรูปแบบความบนัเทิงท่ีอยู่คู่กบัคนไทยมานบัจากอดีตจนถึงปัจจุบนั  โดยอตุสาหกรรม
ละครโทรทศัน์ของไทยมีประวตัิศาสตร์ยาวนานกว่า 50 ปี นบัตัง้แต่มีสถานีโทรทศัน์ออกอากาศทางช่อง 4 บางขนุพรหมเป็น
ครัง้แรก เม่ือวนัท่ี 24 มิถนุายน พ.ศ.2498 และเติบโตมากในช่วงสองทศวรรษท่ีผ่านมา ด้วยลกัษณะเดน่ ตามคณุสมบตัิของสื่อ
โทรทศัน์ท่ีสามารถดงึดดูได้ด้วยภาพและเสียง อีกทัง้เป็นความบนัเทิงภายในบ้านท่ีมีคา่ใช้จ่ายต่ําและสามารถเข้าถึงได้แทบทกุ
ครัวเรือน ในปัจจุบนัละครโทรทศัน์จึงเป็นรายการโทรทศัน์ท่ีมีความนิยมหรือเรตติง้ (Rating) สูงท่ีสดุเม่ือเทียบกับรายการ
โทรทศัน์ประเภทอ่ืน 

สภาพการแข่งขนัของละครโทรทศัน์ในหลายสิบปีท่ีผ่านมา วดัผลจากความนิยมของผู้ชมและอตัราคาโฆษณา จะ
พบว่ามีการแข่งขนักนัเพียงสองช่องหลกั คือ สถานีโทรทน์ัไทยทีวีสีช่อง 3 และสถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7 เท่านัน้ ซึ่งมี
ละครโทรทศัน์ออกอากาศมากท่ีสดุในแตล่ะวนั ทัง้ช่วงเวลาทองหรือช่วงไพรม์ไทม์ (Prime Time) และ ชว่งเวลาอ่ืนของวนั ส่วน
สถานีโทรทศัน์กองทัพบกช่อง  นัน้เร่ิมเข้ามาแข่งขนัในช่วงเวลาไพรม์ไทม์ ตัง้แต่ปี พ.ศ. 248 เป็นต้นมา สถานีโทรทศันน์
โมเดิร์นไนน์ (ช่อง 9) มีละครออกอากาศในช่วงเวลาเย็น วนัเสาร์ อาทิตย์ เท่านัน้ ส่วน ช่อง 11 (NBT) และช่องไทยพีบีเอส 
(TPBS) เป็นสถานีโทรทศัน์ท่ีไม่มีละครโทรทศัน์ออกอากาศในช่วงเวลาไพรม์ไทม์ 
 จนกระทัง่เม่ือปี พ.ศ. 27 ท่ีผา่นมาได้ถือกําเนิดโทรทศัน์ระบบดิจิทลั หรือ ทีวีดิจิตอล ซึง่เป็นรูปแบบใหม่ขึน้เป็นครัง้
แรกในประเทศไทยท่ีมาจากยทุธศาสตร์การเปลี่ยนผ่านการรับสง่สญัญาณวิทยกุระจายเสียงและวิทยโุทรทศัน์ในระบบดิจิทลั 
ของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) โดยได้มีสถานีโทรทศัน์ราย
ใหม่ ๆ เร่ิมออกอากาศไปอย่างเป็นทางการครัง้แรก ในวนัท่ี 1 มิถุนายน 27 และเร่ิมขยายเครือช่ายออกไปทัว่ประเทศในปี 
พ.ศ. 29 ท่ีผ่านมา ปัจจบุนั ผู้ชมโทรทศัน์สามารถเลือกชมได้มากถึง 24 ช่องสถานี   โดยสมาคมมีเดียเอเยนซ่ีและธุรกิจส่ือ
แห่งประเทศไทย ( MATT) ระบวุ่ามีจํานวนคนดทีูวีในระบบอนาล็อก ผ่านเสาอากาศลดลงเร่ือยๆ เน่ืองจากคนเปลี่ยนมาดทีูวี
ดิจิตอลมากขึน้ ส่ือท่ีใช้ลดลด คือ สื่อเคเบิล้ทีวีและทีวีผ่านดาวเทียมลดลงมากท่ีสดุถึง 43% ในขณะท่ีดิจิตอลทีวีเติบโตลดลง 
3% และสื่อโทรทศัน์ (Free TV) ลดลง 18%  (ณฐัพล, 26, น.1) ส่งผลให้ความนิยมในการรับชมช่องรายการจากระบบ
อนาล็อกเดิม (ช่อง 3 , , 7 และ 9) เร่ิมลดลงอย่างเห็นได้ชดัจนถึงปัจจบุนั  ผลสํารวจความนิยมประจําเดือน  26 ท่ีผ่านมา 
(4 ธ.ค. - 1 ธ.ค. 26) พบว่า 6 อนัดบัของสถานีโทรทศัน์ดิจิทลั ท่ีได้รับความนิยม คือ ช่อง 7 ช่อง 3 ช่อง MONO 29 ช่อง 
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Work Point ช่อง 8 และชอ่ง One ตามลําดบั (เอจีบี นีลเสน็ มีเดีย รีเสริตร์,  26)  โดยความนิยมหลกัมาจากรายการประเภท 
ละครโทรทศัน์ รายการวาไรตีบ้นัเทิง และรายการข่าว ตามลําดบั  และเม่ือพิจารณาในรายละเอียดเฉพาะละครโทรทศัน์  จาก
ข้อมลูการรายงานเรตติง้ ละคร วาไรตี ้ช่วงไพร์มไทม์ ระหว่างวนัท่ี 2 พฤศจิกายน -  7 ธนัวาคม 26 ของ แฟนเพจเฟซบุ๊ค 
TV Digital Watch (26) จะพบว่า  ละครโทรทศัน์ของช่อง 7 ทัง้ช่วงไพรม์ไทม์ และช่วงเย็นจบักลุ่มคนดไูด้ทัว่ประเทศ ได้รับ 
เรตติง้สูงกว่าเม่ือเทียบกับละครของช่อง 3 แต่ถึงแม้ว่าจะได้เรตติง้น้อยแต่ก็สามารถได้รับความนิยมจากกลุ่มคนในเมือง  
ในขณะท่ีความนิยมของละครโทรทศัน์อ่ืน ๆ ก็กําลงัตามมาติด ๆ ไม่ว่าจะเป็น ช่อง 8 หรือช่อง One เป็นต้น โดย ช่อง 7 นัน้มี
ช่อง 8 เร่ิมเข้ามาแย่งฐานคนดใูนระดบัประเทศ ในขณะท่ีช่อง 3 ก็มีช่อง One แย่งฐานคนดกูลุ่มคนเมือง ในเขตกรุงเทพฯ และ
หวัเมืองใหญ่ สง่ผลให้ความนิยมในช่องรายการเดิมอย่างช่อง 7 และช่อง 3 ลดลง และคาดว่าการแข่งขนัจะสงูขึน้ในปีต่อๆ ไป 
เนื่องจากทัง้ช่อง 8 และชอ่ง One ก็ได้เร่ิมลงทนุผลิตละครมากขึน้ 

ดงันัน้ เม่ือยิ่งมีคู่แข่งขันเพิ่มขึน้ สถานีโทรทัศน์แต่ละแห่งต่างก็ยิ่งต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้ 
บทความนีจ้งึมุ่งนําเสนอให้เห็นถงึภาพสะท้อนในการปรับตวัของสถานีโทรทศัน์ไทยในการนําเสนอละครโทรทศัน์ ช่วงเวลาของ
การข้ามผ่านจากยคุดัง้เดิมท่ีเป็นระบบอนาล็อค สู่ยคุปัจจบุนัท่ีเป็นระบบดิจิทลั เพ่ือให้เห็นมิติของการเปลี่ยนแปลงในประเด็น
ตา่ง ๆ 

ละครไทยสะท้อนหรือประกอบสร้างสังคม 
เม่ือละครโทรทศัน์ เป็นรายการท่ีมีความนิยมและสร้างรายได้จากการโฆษณาให้กบัสถานีโทรทศัน์มากเป็นอนัดบั 

ต้น ๆ ดงันัน้ สถานีโทรทศัน์ดิจิทลัแตล่ะแหง่จงึพยายามท่ีจะสร้างสรรค์ผลงานละครโทรทศัน์ของตนออกมาเพ่ือแย่งชิงผู้ชมจาก
ช่อง 3 และ ช่อง 7 เดิมให้ได้มากท่ีสดุ โดยในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา หลายสถานีได้เร่ิมผลิตละครโทรทศัน์มาออกอากาศเพ่ือเป็น
ทางเลือกให้กบัผู้ชม ไม่วา่จะเป็น ช่อง MONO29 และช่อง 8 นําเอา ละครยอดนิยมในอดีต ของช่อง 7 เช่น อรุณสวสัด์ิ (27) 
แหวนทองเหลือง (28) แม้เลือกเกิดได้ (29) และพ่ีเลีย้ง (29)  มาสร้างเป็นละครโทรทศัน์ แม้กระทัง่ช่อง 3 เอง ก็
พยายามนําละครท่ีประสบความสําเร็จในอดีตของช่อง 7 มาสร้างใหม่เป็นจํานวนมาก เช่น ห้องหุ่น (28) ทายาทอสรู (29) 
นางทาส (29) วิมานเมขลา (29) ตะวนัยอแสง (29) บว่งหงส์ (26) และเมียหลวง (26)  เป็นต้น สว่น ช่อง One จะ
นําเอาละครโทรทศัน์ท่ีประสบความสําเร็จของตนเอง ท่ีผลิตในนาม Xact ท่ีเคยออกอากาศทางช่อง  มาสร้างใหม่ เช่น ฝัน
เฟ่ือง (27) เลห์รตี (28) บลัลงัก์เมฆ (28)  ร้อยเลห์่สเน่ห์ร้าย( 29)  ตะวนัตดับรูพา ( 29) เพ่ือเธอ( 29) ชีวิตเพ่ือ
ฆ่าหวัใจเพ่ือเธอ (26) ล่า (26) ในขณะที่ ช่อง True4U ช่อง PPTV และ ช่อง Workpoint  มีสร้างละครขึน้มาใหม่ด้วยบท
ประพนัธ์ใหม่ท่ีไม่เคยมีการสร้างขึน้มาก่อน คือ บว่งมาร (27) เพลิงดาว (28) เกมริษยา (27) 7 วนัจองเวร (28) เป็น
ต้น 

ถึงแม้ว่าละครโทรทศัน์นัน้มีลกัษณะเป็นโลกสมมติ ท่ีถูกสรรค์สร้างขึน้ เพ่ือให้ผู้ ชมได้นําเอาอารมณ์ความรู้สึกของ
ตนเองเข้าไปพัวพันอยู่ชั่วขณะท่ีชมและยังสามารถทิง้ความรู้สึกบางอย่าง หรือคติบางเร่ืองไว้ให้ผู้ ชมได้ครุ่นคิดต่อไป ซึ่ง
พิจารณาได้ทัง้มิติของกรอบแนวคิดภาพสะท้อน (reflectionism) ว่ามนัสามารถสะท้อนความเป็นจริงในสงัคมได้อย่างไร และ
ละครโทรทศัน์ไทยประกอบสร้างความหมายอะไรภายใต้กรอบแนวคิดเร่ืองการประกอบสร้าง (constructionism)  ซึง่ถึงแม้ว่า
ทัง้สองแนวคิดดังกล่าวจะอยู่ภายใต้มิติของมุมมองการศึกษาคนละด้านก็ตาม แต่ผู้ เขียนมองว่า ละครโทรทศัน์ไทย นัน้มี
ปฏิบตัิการทางสงัคมในทัง้สองมิติ กลา่วคือ มนัได้ทําหน้าท่ีทัง้ สะท้อน (reflection) และประกอบสร้าง (construction) ไปในตวั
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ของมนัไม่วา่จะเป็น  ในมิติของ ความหลากหลายทางเพศ การสร้างความเท่าเทียมของสตรี เหลา่นีล้้วนถกูสถาปนาความชอบ
ธรรมขึน้มาผ่านละครโทรทศัน์ในยุคแรก ๆ  ก่อนท่ีจะสะท้อนไปสู่ความเป็นจริงของสงัคมในประเด็นการเรียกร้องสิทธิต่าง ๆ 
และถูกนํามาผลิตซํา้ (re-production) อีกครัง้ในละครในละครเร่ืองต่อ ๆ มาในยุคทีวีดิจิตอล  รวมไปถึงการพยายายามท่ีจะ
สร้างพืน้ท่ีและตวัตนของสถานีโทรทศัน์ของตนเองอย่างชดัเจนขึน้เพ่ือให้ผู้ชมได้จดจํา “อตัลกัษณ์ (Identity) ของสถานีได้  
เช่น ช่อง 3 พยายามใช้นกัแสดงท่ีเป็น คู่จิน้ มาประกบกนัหลายเร่ือง เพ่ือให้เกิดภาพจําในระยะยาว อาทิ  ณเดชณ์-ญาญ่า  
เจม จิราย-ุเบลลา่ ราณี  บอย ปกรณ์-มากี ้ราศี เป็นต้น ชอ่ง MONO29 ใช้การฉายภาพยนตร์ตลอดทัง้วนั  ในขณะท่ีช่อง GMM 
2 พยายามสร้างตวัตนด้วยละครโทรทศัน์ท่ีสร้างมาจากเร่ืองจริง Club Friday The Series และ การต่อยอดเนือ้หาจากบท
เพลงดงัของบริษัท GMM Grammy ในลกัษณะของการสร้างสมัพนัธบท (Intertexuality) ด้วยการเช่ือมโยงจากบทหนึง่กบัอีก
ตวับทหนึง่ ตวับทในอดีตกบัปัจจบุนั ในละครโทรทศัน์ของช่อง One และช่อง GMM2 หลายเร่ือง เช่น Love Songs Love 
Series หรือ Love Songs Love Stories  ซึง่ถือเป็นมิติใหม่ของการพฒันาเนือ้หาในละครโทรทศัน์ไทยไปอีกก้าวหนึง่  

พฤตกิรรมผู้บริโภคเปล่ียนไปละครไทยต้องปรับตาม 
พฤติกรรมการใช้ชีวิตของผู้คนในปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงไปจากอดีตมากมาย โดยมีการใช้ชีวิตข้างนอกบ้านมาก

ขึน้ มีการบริโภคส่ือท่ีหลากหลาย และแตกต่างกนัมากขึน้  (Schiffman & Hansen, 28, p.8)  ทัง้นี ้การทําความเข้าใจใน
พฤติกรรมของผู้บริโภค (Consumer behavior) หรือกลุ่มผู้ชมละคร (Target Audience) จึงเป็นสิ่งสําคญัท่ีจําเป็นอย่างยิ่งใน
ปัจจบุนั เพราะไม่เพียงแตล่ะครโทรทศัน์จะถกูแย่งความสนใจจากสื่อประเภทอ่ืนแล้ว รายการโทรทศัน์ประเภทอ่ืนยงัถกูพฒันา
มาเพ่ือแยง่ชิงความนิยมไปจากละครโทรทศัน์อีกด้วย จะเห็นจากความนิยมของรายการหน้ากากนกัร้อง (The Mask Singer) ท่ี
ออกอากาศเวลาไพรม์ไทม์ของวนัพฤหสับดี ทางช่อง Work Point  มีเตติง้สงูถึง 8. จนสามารถเอาชนะละครโทรทศัน์ของทัง้
ช่อง 3 และช่อง 7 ไปได้อย่างขาดลอยในช่วงต้นปี 26  อย่างท่ีไม่เคยเกิดขึน้ในประวตัิศาสตร์ของโทรทศัน์ไทย ยงัไม่รวม
รายการประเภทประกวดร้องเพลงอื่น ๆ เช่น ไมค์ทองคํา ไมค์ปลดหนี ้และ ศึกวนัดวลเพลง ท่ีสามารถเอาชนะเรตติง้ของละคร
โทรทศัน์ในช่วงเวลาอื่น ๆ ท่ีออกอากาศพร้อมกันไปได้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า พฤติกรรมของผู้บริโภคนัน้ ย่อมเปลี่ยนไปตาม
กระแสความนิยม  โดยเฉพาะเม่ือก้าวเข้าสู่ยคุดิจิตอล (Digital Age) ท่ีผู้บริโภคเร่ิมคุ้นเคยกบัการใช้งานหลายหน้าจอพร้อมๆ 
กัน เรียกว่า พฤติกรรมมัลติสกรีน (Multi Screen) จนกลายเป็นพฤติกรรมปกติไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการสลบัใช้งาน
โทรศัพท์มือถือระหว่างดูโทรทัศน์ไปพร้อมๆ กัน หรือการใช้งานข้ามหน้าจอไปเพ่ือให้เกิดความต่อเน่ือง จนเกิดเป็น
ปรากฎการณ์ กดไลค์ (Like) กดแชร์ (Share) ติดแฮชแท็ก (Hashtag) ช่ือดงัเกิดขึน้มากมาย เช่น  #เพลิงพระนางครองแผ่นดิน  
#ก้านแก้ว  #เพลงิบญุ #ก้าวคนละก้าว เป็นต้น  ซึง่เป็นผลให้เกิดผลกระทบ (Impact) เป็นกระแสความนิยม (Trend) ต่อเน่ืองท่ี
สง่ผลไปยงัอตุสาหกรรมอื่น เช่น Social TV อื่น ๆ สอดคล้องกบัการศกึษาของ สาวิตรี อินทรโชติ (23) ท่ีพบว่า แนวโน้มของ
การวางแผนการส่ือสารการตลาดในอนาคตของธุรกิจสถานีโทรทศัน์ คือการพฒันาให้เคร่ืองมือการส่ือสารเกิดประสิทธิภาพ
สงูสดุกบัสื่ออินเทอร์เน็ต และเหมาะสมกบัรูปแบบการดําเนินชีวิตของผู้บริโภค  ท่ีเปลี่ยนไปตามกระแสของความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีท่ีเพิ่มมากขึน้ต่อไป  ดงันัน้ ผู้บริหารจดัการสถานีโทรทศัน์ในระบบดิจิทลั จะต้องพิจารณาและให้ความสําคญักับ
ช่องทางการสื่อสารท่ีสามารถเข้าถึงในการรับชมได้มากกว่าการชมผ่านทางช่องทางปกติของระบบโทรทศัน์ดิจิทลัท่ีมีอยู่ใน
ปัจจบุนัเท่านัน้ เพ่ือให้ครอบคลมุมากขึน้ และสอดคล้องและเข้าถึงกบัพฤติกรรมการเปล่ียนแปลงไปของผู้บริโภคท่ีเคลื่อนไหว
ไปอยา่งรวดเร็วอย่างยิ่งในยคุสงัคมสารสนเทศ (Globalization) ในปัจจบุนั 
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ละครโทรทศัน์ไทยบนโลกใบใหม่แห่งการหลอมรวมส่ือ 
โลกแห่งการส่ือสารในปัจจบุนัได้เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตมากมาย โดยเฉพาะภมูิทศัน์สื่อในช่วงระยะ 3 ปีหลงัมานี ้

ทัง้นีส้ว่นหนึง่มาจากเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โทรทศัน์ไม่ใช่สื่อหลกัเพียงสื่อเดียวท่ีได้รับความนิยมเช่นในอดีต
อีกต่อไป สื่อดัง้เดิมแทบทุกประเภทได้รับความนิยมลดลง ในขณะท่ีสื่อใหม่อย่าง อินเทอร์เน็ต มีแนวโน้นท่ีเติบโตขึน้เร่ือย ๆ 
โดยเฉพาะสื่อสงัคมออนไลน์ (Social Media) อย่าง เฟซบุ๊ก (Facebook) ยทูปู (Youtube) ไลน์ (Line) ท่ีมีอตัราการใช้งานจาก
กลุ่มคนไทยมากขึน้เร่ือย ๆ   โดยสมาคมมีเดียเอเยนซ่ี และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทยระบถุึงแนวโน้มของอตุสาหกรรมสื่อไว้ว่า
เป็นการเข้าสู่ยคุ Data Intelligence ผู้บริโภคเข้าถึงข้อมลูได้อย่างกว้างขวางทกุเพศทกุวยั และมีข้อมลูมากมายท่ีต้องจดัเก็บ
และนํามาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแนวโน้มการวางแผนกลยทุธ์และการบริโภคส่ือของผู้บริโภคจะเปลี่ยนไป อาทิ  การรับ
ข้อมลูผสมผสานข้ามทกุจอ หรือ Total Screen Planning ทําให้เข้าถึงผู้บริโภคได้หลายทาง แต่สิ่งท่ีต้องคํานึงคือจะทําให้ตอบ
โจทย์ทางการตลาดในแตล่ะกลุม่เป้าหมายท่ีมีความแตกต่างได้อย่างไร ดงันัน้ การสร้างสรรค์เนือ้หา (Content) จึงต้องเร่ิมจาก
การใช้ ข้อมลูขา่วสารท่ีมีจํานวนมหาศาล (Big Data) และวิธีการในการเข้าถึงให้เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายอย่างมีการวดัผล
ได้ชดัเจน (สร, 26, น.2) 

เม่ือส่ือมีจํานวนเพิ่มมากขึน้ สวนทางกบัพฤติกรรมการชมโทรทศัน์ท่ีเปล่ียนไปของกลุม่ผู้ชม ในขณะท่ีเม็ดเงินโฆษณา
มีอยู่จํานวนจํากัด จึงส่งผลให้สถานีโทรทัศน์ดิจิทัลหลายสถานีได้รับผลกระทบด้านผลประกอบการท่ีขาดทุนต่อเน่ืองกัน 
แม้กระทัง่ช่อง 3 ซึง่เป็นสถานีรายเดิมก็ยงัมีผลกําไรลดลงอยา่งตอ่เน่ือง เน่ืองจากการมีจํานวนทีวีดิจิตอลถึง 3 สถานี  (ช่อง 13, 
ช่อง 28 และ ชอ่ง 33)  ดงันัน้ ในปี 26 ทางรอดของทีวีดิจิตอลหลายสถานี จงึต้องเลือกใช้สื่อสงัคมออนไลน์ ให้เป็นประโยชน์ 
เพ่ือใช้เป็นทางเลือกในการเข้าถึงกลุ่มผู้ ชมเป้าหมายท่ีหลากหลายมากขึน้ ทัง้การ Live สดละครโทรทศัน์ผ่านทาง แฟนเพจ  
เฟซบุ๊ก (Fanpage Facebook) การจดัตัง้ช่องทางให้ชมย้อนหลงัทาง  ยูทปู และไลน์ทีวี (Line TV) จึงเร่ิมได้รับความนิยมขึน้
เร่ือยๆ  โดยช่อง One ช่อง 8 และ ช่อง Work Point นัน้ เป็นสถานีแรก ๆ ในการเร่ิมการออกอากาศละครโทรทศัน์แบบ Live  
สดพร้อมกบัสถานีหลกั ในปี 29  จนในที่สดุ ช่อง 7 ก็ทนต่อการเปลี่ยนแปลงไม่ไหว เร่ิมให้มีการ Live สดละครโทรทศัน์เร่ือง
เพลิงพระนาง (26) เป็นเร่ืองแรกของสถานี  ในขณะท่ี การออกอากาศให้ชมย้อนหลงัทางช่องไลน์ทีวี (Line TV) นัน้ ในช่วง
แรกเร่ิมจะเป็นละครแนววยัรุ่นทางสถานีช่อง GMM2 เป็นหลกั ตามด้วยช่อง PPTV และละครซิทคอม ของช่อง One แต่ในปี 
26 ทางช่อง 3 เร่ิมนําเอาละครน้องใหม่ร้ายบริสทุธ์ิ และช่อง 8 เร่ิมนําเอา ละครทรายย้อมสี มาออกอากาศให้สามารถรับชม
ย้อนหลงัได้ทาง ไลน์ทีวี (Line TV) นีอี้กหนึ่งช่องทาง  รวมไปถึงการพฒันา Application ของสถานี เพ่ือใช้ในการส่ือสารแบบ
สองทาง (Two-Way Communication) ของหลายสถานี ก็เป็นอีกหนึง่ช่องทางในการบรูณาการสื่อท่ีหลากหลายในยคุหลอม
รวมเช่นนี ้ ซึ่งการปรับตวัในการเข้าใจการเปลี่ยนแปลงและหลอมรวมสื่อจะสอดคล้องกับการเข้าใจในพฤติกรรมผู้บริโภค 
ท่ีเปลี่ยนแปลงไปดงัท่ีกล่าวมาแล้ว และเป็นอีกหนึง่ทางในการสร้างจดุแข็งท่ีจะเข้าถึงผู้บริโภคท่ีหลากหลายได้เหนือกวา่คู่แข่ง
ขนัชอ่งอ่ืน ๆ  

ลมหายใจของละครโทรทศัน์ไทยในอนาคต (Conclusion) 
หากนบัระยะเวลาของการเดินทางของละครโทรทศัน์ไทย กว่า  ปี คงเปรียบเสมือนวยักลางคนท่ีกําลงัจะเข้าสู่

ความสงบของชีวิต แต่หากนับการเข้ารู่ระบบดิจิทลัแล้ว ระยะเวลาเพียง 3 ปี จึงเป็นเพียงจุดเร่ิมต้นท่ีมีการเปลี่ยนแปลง
มากมายหลากหลายมิติ ในมมุมองทางด้านการสื่อสาร (Communication) ทัง้ทางด้านตวัสถานีและผู้ผลิตเอง (Sender) ด้าน
เนือ้หาของละครโทรทศัน์ (Message) ด้านช่องทางการสื่อสารท่ีหลากลายมากขึน้ (Channel) รวมไปถึงผู้ชมละครโทรทศัน์ 
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(Receiver) ทุกสถานีต้องมีการรับตวัให้เท่าทนัต่อสถานการณ์ปัจจุบนัอยู่ตลอดเวลา เพราะโลกในยุคสงัคมสารสนเทศนัน้
เปลี่ยนไปไวทกุเสีย้ววินาที การท่ีสถานีโทรทศัน์และผู้ผลิตละครโทรทศัน์จะอยู่รอดได้ ต้องรู้จกัประยกุต์ใช้การสื่อสารการตลาด 
(Marketing Communication) มาบรูณาการเช่ือมโยงกบัเนือ้หา (Content) ของละครโทรทศัน์ท่ีนําเสนอ ผ่านรูปแบบต่าง ๆ ท่ี
แตกต่างไปจากอดีต เพ่ือช่วงชิงพืน้ท่ีความสนใจจากสายตาและความรู้สกึของผู้ชมให้ได้ สร้างพืน้ท่ีให้เกิดประสบการณ์ร่วม 
(Brand Experience) ด้วยการสื่อสารแบบปฏิสมัพนัธ์ (Interactive) โดยท่ีไม่ต้องคิดว่าผู้ชมเป็นผู้ รับสารเพียงฝ่ายเดียว 
(Passive) เหมือนในอดีตอีกต่อไป หลายสถานีมีการเลือกใช้การสง่เสริมการขาย (Sales Promotion) เป็นอีกหนึง่ทางเลือกท่ี
น่าสนใจเพราะในอดีตท่ีผ่านมา เคร่ืองมือการสื่อสารการตลาดประเภทนีจ้ะไม่ถูกใช้กบัรายการละครโทรทศัน์ แต่จะถูกใช้ใน
รายการประเภทเกมโชว์ หรือ รายการขา่วเทา่นัน้  โดยในบางสถานีนํามาใช้เป็นลกัษณะของการสื่อแบบสองทาง  เช่น กิจกรรม 
“ดลูะครดีมีรางวลั” ของช่อง One ท่ีมีการให้ร่วมสนกุด้วยการตอบคําถาม เพ่ือลุ้นรับรางวลัต่าง ๆ อาทิ ลา่ ชายไม่จริงหญิงแท้ 
ลุ้นเป็นผู้ โชคดีรับ iPhone 8  เป็น โดยเม่ือพิจารณาตามประเภทของละครโทรทศัน์นัน้จะเห็นว่าช่อง One เป็นลกัษณะของ
ละครสมยัใหม่ (Modern Drama) ท่ีมีลกัษณะเป็นละครสจัจนิยม (realism) และ ธรรมชาตินิยม (naturalism) ท่ีพยายามต้าน
กระแส Melodrama จะเน้นความเป็น Realistic คือความสมจริง ซึง่พยายามท่ีจะมุ่งสื่อสารไปยงักลุม่ผู้ชมละครท่ีเป็นคนรุ่น
ใหม่มากกว่า ตามวิธีคิดของเร่ืองพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) อนัจะนําไปสู่แนวคิดการสร้างความสมัพนัธ์กบั
ลกูค้าตามแนวทางการบริหารงานลกูค้าสมัพนัธ์ (Customer Relationship Management) ของ (Kotler et al., 21, p.33) 
นัน่เอง 

นอกจากนี ้แนวทางในการแสดงความรับผิดชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibility) หรือ CSR  ก็เป็นอีก
เคร่ืองมือท่ีเหมาะสมในการท่ีสถานีโทรทศัน์จะใช้ร่วมในการส่ือสารกบัผู้ชม เช่น ช่อง One ได้ร่วมกบัโครงการก้าวคนละก้าว 
เพ่ือ 11 โรงพยาบาลทัว่ประเทศ ในการสนบัสนนุการวิ่งมารธอน ของตนู บอดีส้แลม หรือ ช่อง 7 ปันรักให้โลก ก็เป็นอีกหนึ่ง
แนวทางในการท่ีสถานีจะสร้างความผกูพนักบักลุม่ผู้ชมได้ในระยะยาว  ทัง้นี ้เน่ืองจากว่าในปัจจบุนัเป็นยคุการตลาด 3. ท่ีมี
การพฒันาแนวทางการส่ือสารการตลาดให้สอดคล้องกบัความรู้สกึของผู้บริโภคเชิงวฒันธรรม ผู้ผลิตละครโทรทศัน์ยคุดิจิทลั 
จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องเข้าใจในเร่ืองมานษุยวิทยา (Anthropology)  และสงัคมวิทยา (Sociology) ต้องรู้สึกได้ถึง
ความขดัแย้งทางสงัคมท่ีเกิดขึน้ในขณะนัน้ ซึ่งมีลกัษณะท่ีเรียกว่า “การตลาดวฒันธรรม” (Cultural Marketing) ซึ่งให้
ความสําคัญกับการสนองความต้องการของผู้บริโภครวมไปถึงความรู้สึกนึกคิดของเขาเหล่านัน้ในฐานะมนุษย์เช่นกันด้วย  
ดงันัน้ ในฐานะของนกัการส่ือสารมวลชน ซึง่เปรียบเป็นฐานนัดรที่ 4 ท่ีต้องมีชีวิตอยู่ในช่วงรอยต่อสําคญัของยคุการตลาด 2. 
และยคุการตลาด 3. จะต้องคิดให้ได้ว่าทําอย่างไรให้การสื่อสารท่ีถ่ายทอดออกไปนัน้เข้าไปทําหน้าท่ีในกระบวนการสง่เสริม
การตลาดให้มีความถกูต้อง ชดัเจน โดยท่ีมีความเหมาะสม พอดี และตระหนกัถึงการให้ความสําคญักบัผู้ชมละครโทรทศัน์ใน
ฐานะท่ีเป็นสว่นหนึง่ของสงัคม พร้อมก้าวเข้าสูย่คุของการตลาด 4.  ตอ่ไป 

 
รายการอ้างองิ  
ณฐัพล ชโยดม. (3 พฤศจิกายน 26). ข่าวประชาสมัพนัธ์ สมาคมมีเดียเอเยนซ่ี และธรุกิจสือ่แห่งประเทศไทยรายงานเม็ด 

เงินโฆษณาปี 2559. สืบค้นจาก http://www.mediaagencythai.com/index.php/adex/in/5-0-industry- 
update. 
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บริษัท เอจีบี นีลเสน็ มีเดีย รีเสริตร์ (ประเทศไทย). (18 พฤศจิกายน 2560). 10 อนัดบัรายการโทรทศัน์ Free TV & Digital  
ประจําสปัดาห์  4/12/2017 - 10/12/2017. สืบค้นจาก  http://www.agbnielsen.com/whereweare/dynPage.asp. 

สาวิตรี อินทรโชติ. (2553). การวางแผนการสือ่สารการตลาดผ่านสือ่ดิจิตอลของโทรทศัน์ดาวเทียม. รายงานโครงงานเฉพาะ 
บคุคล วารสารศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารส่ือสารมวลชน คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 

สร เกียรติคณารัตน์. (30 พฤศจิกายน 2560). ข่าวประชาสมัพนัธ์ สมาคมมีเดียเอเยนซ่ี และธุรกิจสือ่แห่งประเทศไทยรายงาน 
เม็ดเงินโฆษณาปี 2559. สืบค้นจาก http://www.mediaagencythai.com/index.php/adex/in/258-2017-industry-
update. 

ทีวี ดิจิตอล วอชท์. (8 ธนัวาคม 2560). เรตต้ิง ละคร วาไรตี ้ช่วงไพร์มไทม์ ระหว่างวนัที ่20 พฤศจิกายน - 7 ธนัวาคม 2560. 
สืบค้นจาก https://www.facebook.com/tvdigitalwatchthailand/?fref=ts. 
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